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Elhalasztották a Jíázépitő R. J. megalakulását. 
— Elhalasztották a z alakulóggülést. ~ 

tudósítónktól.) Munfcaiailileatam tic-
camtéséne é>- a íaUflásineég enyhítésére ilrail-
rr-nik el a. Házépiitő-rész vénytársiasá g íneg-
•ífckiitását. Ámde ez az ailítrufezltlikus váltóatt 

nem akar megvallósulinS, kétségte emíí 
-ért. meri gazdínjtök önzeieroségének 'inga-
a- a-1-apjárai nagyon nehéz házakat épiitfömi. 

Szerdán már a nagyon -sokadik gyűlést tar-
toáák ebben aiz itgyibörr. Elég számmal 
„I 'tik össze d Kereskeddnrí és loa-Kama-
••.l^wi _az emberségesebb irri'l'Hornaso:;, de so-
•fk;r- h'ányoztak közüliek ciyanok, atóknek ii-
fcM't vositna megjeienniiök. I >r. Dettre János kor-
(tiKinybiztos csinos beszédet rögtönzött iaz ér-
«lekiezlöíi elnökének szomorú .ielenitésére. Díp-
kwnatiilkiffí volt ez a beszéd: cmyliitette az 
eniyWtortí vatókart. buzdított, de fenyegetett is. 
Az elnök ugyanis azt jelentette, hogy még 
mindig nincs együtt a vállalat kezdéséhez 
szükséges pénz. 

A gyűlést Wimmer Fülöp nyitotta meg. 
•Kimondta, hogy aztellaptőkét leszállították öt 
.i»öiil"i.óró: kélt! és fél imjMióra, a rész vény.jegy-
zéseknél azt kívánták, fi ogy- a jegyzésnek lleg-
alfeibb .10 százailékát ke'li befizetni. Még igy 
sem gyűlt össze az alaptöke. Most már kér 
millióval is megelégednének, hegy hozzá le-
tesison fogni legalább egy háromemeletes bér-
hez építéséhez; de még a két m i l óny i jegy-
zésből is hiányzik 28,000 korona. A készpénz-
e n befizettet összeg 514,000 kcrcina, 600.000 
> r.owa helyett, teihát ,ítt köriillbeliül 100,000 
"korona hiány -mutatkozik. Sokan jóhiszeműen, 
•i-'.otek el a jegyzéstől, vatgy a jegyzett ösz-
K':eg befizetésétol, ment azt tötök, hcigy a 
Ih izJópitö R.-T. akciójában nem kötteHes részt 
w.'mi az. aki a Belvárosi Mozi Részvénytár-
isaiság részvényese lesz, holott ez tévedés. 
I V olvasta ezután azok névsorát, akik a jegy-
•zk'.'c összeg hatimlnc percemtjiét sem fizették 
Ibe. 

l)r. Delire János 'kormánybiztos szerint 
-•ajnálatitiaili kei.! tudomásai: venni az elnöki jc -
üton.tést. Törvény erejénél is hathatósabb erő 
ikéíiyszeriti a tehetőseket, ,hcgv a munka nöl-

nyomargódcnaik munkát, a hajllákta'lianok-
IIUK tóvást szerezzenek. Nem a Munkásinanács 
tekintélyes ereje ez, hanem a tárwadialrnii. 

•együttérzés hatalma, amely a házépítés ak-
tiójának eszméjét fölszinre veteitte. (Helyes-
lés.) Emilek az eszméljek meg ke l valósulnia. 
El.Jeriilt, hegy némelyek jóhiszeműen tariráz-
ivodinak a .ieRyzéstöl; de vannak, akiknél ez 
Í jóhiszeműség nem állapítható meg, ak,ik ki-
fogásokkal állanak elő. jegyzésüket vissza-? 
vonják, 'egföképpen azzal az okolással. focvv 
Í' kivitel — leheíetMenség. Ezekkel szemben 
teljes bizonyossággal megtaláljuk majd a 
•megtörik) esziközöket. Indítványozza, bagy 
Ikeddig. január 28-lg halasszák el az alaknló-
gyüléslt, addig pedig a Nemzeti Tanács, a 
Munkástanács és a Kereskedelmi és Iparka-
mara kiküldötteiből alakitsianak szűkebb bi-
szot/ftságc4 amely személyes eljárással bu/\ 
'éiitson a további jegyzésekre és a jegyzett 
részvények 30 százalékának 'befizetésére. Ez 
a bizottság senkinek a jegyzéstől való vissza-
(vonulását ne vegye tudomásul. 

Szász Ernő: A kormánybiztos nem tett 
lágyan egyenes célzást az ő .személvéne. ille-
tőleg a cégére; de miivel az ö cége volt az, 
lame'v 250,000 koronás jegyzését visszavon-
n i : magyarázatni meg keli ismételmüe. mit 
"kép ő azt hitte, hogy- egv ötrrrlO'üós épáltlke-
izésrő' van sző. Az eredetű öt millió azonban 
leolvadt két mi Hóra. E helyett egv milíiiós 
olyam építkezéssel, amelyet saját telepén-hajt 
vtlwre, többet tesz a munkanélküliség kMiz-
ídéséne, mlitrtha negyedmillióval járul hozzá- a 
Házépítő R.-T. alaptőkéjéhez. 

Nemes Lajos, a Munkástanács tagja, ki-
jelcuu. h.,gv- a munkásság a tegerélv. -fb'.v t 
n'gasz\odik a házápitő vállalat meg/a'oiirása 

hoz. A mozivá" akutban való részvétel nem 
•menltesifi a nagv vagyoniak a t attól, hogv a 

Házépitő R.-T. alaptőkéiére is jegyezzenek. 
Milller Jáiii.s íitnondja, hogy -azokrit, aKik 

a házépítési- mozgalmat komolyan veszik, akik 
tért-yleg jegyeznek, sokan egv enesen gunv tár-
gyává teszik. Hozzájárul a konmánybíztos in-
diitványához és kéri. hogv a jegyzést a leg-

szélesebb körre terjesszék 5 a huzódozák el-
len csakngyian alkalmazzák a megtorlás;. 

Végű!' Wimmer elnök összefoglal:a az 
elhangzottakat. Ajánlija dr. Dettre ko-'uány-
biztos itvditváuyáiiak e fogadását é s azt. hogv 
akármilyen nagy összegig menölcg propagáf 
-tasslék a jegyzés s hogv a már megtörtént 
jegyzés alól semmiféle visszavonulást ne en-
gedjenek meg. 

Az értekezlet igy határozott. N 

Szervezkedtek a szegedi dohányárusok. 
— Beléptek a Szociáldemokrata Pártba. — 

(Saját tudósítónktól.) A szociális szer-
vezkedés szükségérzete már Mihályii .urat, a 
„Kecske"-trafik közismert tulajdonosát is 
elfogta. Ebből méltóztassék megítélni, hogy 
milyen rohamos immár a tömörülés sodra! 
Az történt ugyanis, hogy a szegedi dohány-
árusítók beléptek kedden a szociáldemokrata 
pártba és megalakították a Dohányárusi'ók 
Országos Szakszervezetének szegedi csoport-
ját. 

A Munkásotthonban volt természetesen 
az alakuló igyülés, egy csöndesebb teremben, 
Ugyanakkor, mikor másik kettőben egyszerre 
'több szakszervezeti gyűlést ' is tartottak, do-
hányfüstben. tolongásban. A trafikosok ma.iJ 
valamennyien ott voltak. Férfiak és nők. A 
(hölgyek mind nagyon figyelmesen Italig utak 
s ami megjegyezni való, szerepelni vágyó egv 
sem akadit köztük. Komolyak mind. kenyér-
keresettel foglalkozó, elfoglalt nők, akik pél-
dául valamennyien ti'takoztak az ellen, hogv 
Választmányi tagokul, vagy egyéb tisztségre 
válasszák. 

A jobbmódu -trafikosok, akik érdeklődni 
jöttek el. eleinte tartózkodóan vise-ikedtek. 
Csak akkor csat akoztak, amikor megnyug-
tatták őket. hogy a szervezkedés senki ellen 
sem irányul, célja csak a közös, tisztességes 
érdékek védelme. 

Schweitzer Mór nyitotta me? az ülést. 
Elmondta, hogy a sok közös érdek kívánja a 
szervezkedést, amely egyáltalában nem irá-
nyul személyek ellen, mint ahogy némelyek 
hiszik. Vannak az ország összes traíikosaimik 
egyező érdekei, amelyeket csak az országo-
san szervezett közösség mozdíthat elő. Így 
például az állam háromszor is emelte a há-
ború alatt a dohánynemüek árát, de arra nem 
gondolt, hogy a dohányárusok jutalékát is 
emelje. Pedig ez vezethetett némely traíikost 
visszaélésekre. Hiszen élni is kell, családot is 
él kelll tartani, A postai értékjegyek után még 
núndig csak egy száza'ékot fizetnek. Ez is 
sérelem, amit orvosolni kell. Vannak aztán 
közös helyiérdékek. Ilyen például a dohány-
áru kiosztása körüli visszásságok megszün-
tetése. Helyes volna, ha a kitsárusok nem a 
nagy trafiktól, hanem közvetlenül a pénzügy-
igazgatóságtól kapnák az árut. Ezt és még 
sok más közös érdeket csak a szervezkedés-
sel lehet kielégíteni. Ajánlja tehát'a szervez-
kedést. azt, hoev a Dohányárusok Országos 
Szövetségének alakítsák meg a helyi .csoport-
ját, válasszák meg az elnököt és a tiszti-
kart. 

A trafikosok, ugy Játszik, nem igen gyű-
léseztek eddig, mert a választás csak inunel-
ámrnal ment kezdetben, amíg bele nem me-
legedtek. A tisztikar így alakult meg; Elnök: 
Schweitzer Mór. titkár: Pető Ernő. jegyző: 
Frank Oszkár. Választmányi tagok: Fischer 
'Miksáné, özv. Halász József né, özv. Ormon 
Ferencné, Garzó Dáv'dné, Valentin Endréné, 
twábhá: . Papp István, Löffler György, Grill 
Tantás, Szűkíts Imre. Csapó Imre és Dinnyés 
Ferenc. 

A gyűlés az elnök hosszabb előterjesztéT 
sére ki/mondta, hogy belép a szociáldemok-
rata pártba. Ezután többi helyi érdekű ügv-
ben ho7.ta;k határozatot. Nevezetesen elhatá-
rozták. hogv a dohánykiosztás délután félőt 
órakob kezdődjék; azután azt, hogy eljár a 

vezetőség a pénzügy-igazgatóságnál megtudni, 
vájjon szabad-e á törzsvendégek számára 
készletet rezerválni s ha igen. akkor meny-
nyit. illetékes helyen a vasárnap délelőtti zát-
öra ügyében érdeklődnek. A vezetőség eljár 
a Munkástanácsnál, megtudni, vájjon adott-e, 
'vagy ad-e fölhatalmazást megbízottiticnriK ar-
ra, hogy a dohányárusoknál: kutatást tartsa-
nak. A trafikosok ugyanis azt hiszik, hogy 
erre a célra föl nem hatalmazott egyének ts 
keresgéljek egyes árusoknál. Kérni fogják a 
ipénzügytgazgatóságot, hogv az utalványozás 
.protekciós rendszerét szüntesse be. Az igaz-
gatóság utalványára olyanoknak is keil most 
dohányt adni. akik több árusnál is k ivesz i a 
maguk porciójukaí. 

Közben sokféle sérelemre figyelmeztették 
az elnököt. S minél tovább tartott a gyűlés, 
annál jobban fölengedett, bizonyára a nagy 
hőség miatt, a résztvevő hölgyek nyelve. 
Mindenki fölállt és már zakatolt a sérelmi 
•panaszok malma, mikor az elnök kijelentette, 
hogy mindenkinek lesz majd módja megtenni 
a maga indítványát. A dohányárusok, jó ké-
sőn hagyták e". tömörülten, a gyűlés- i -net . 
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Korzó Mozi R.-T. 
T E L E F O N 

11-85 . 
Igazgató: 

V A S S S Á N D O R . 

T E L E F O N : 
11-85. 

Csütörtökön 

HENNY PORTÉN 
L E G Ú J A B B F I L M J E 

a 
Szenzációs dráma 4 felvonásban. 

A F Ő S Z E R E P B E N : 

HENNY PORTÉN. 

Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3. 

fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra 
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